Beste collega's,
Hierbij komen we terug op het voorstel en aanbod dat Hans Sonneveld lanceerde tijdens de laatste
bijeenkomst van het Nederlands Expertise Centrum voor de Promotie Opleiding op 15 december
2017 in Wageningen: een workshop over ‘langpromoveerders’. Het idee luidt als volgt.
Doel
Het doel van de workshop is om kennis te verwerven over de promovendi die bij onze graduate
school met hun promotieonderzoek zijn begonnen maar een zodanige vertraging hebben opgelopen
dat gevreesd moet worden voor een goede afloop. Oorspronkelijk was het idee om de inmiddels
gestopte promovendi in kaart te brengen en met hen te spreken over de oorzaken. Collega Theo van
Tilburg (Academic Director Graduate School of Social Sciences, VU) stelde na afloop van de
bijeenkomst voor om de aandacht niet te richten op gestopte promovendi maar op promovendi van
wie contract of beurs (bijna) afgelopen zijn en wier promotie nog veel werk vereist. Het gesprek zou
niet alleen moeten gaan over de oorzaken maar ook over de vraag wat de graduate school en de
betrokken begeleiders kunnen doen om de kans op voltooiing zo groot mogelijk te maken. Dat sluit
niet uit dat we ook contact gaan hebben met promovendi die inmiddels gestopt zijn.
De centrale vragen
De centrale vragen voor de workshop luiden als volgt:
a) Wat zijn de oorzaken van zeer ernstige vertraging onder onze promovendi wier contract (bijna) is
afgelopen?
b) Wat kunnen graduate school en begeleiders doen om de promovendi te ondersteunen in de
voltooiing van het project?
Workshop
We stellen voor om een workshop te vormen waarin we het volgende gaan doen:
1) Bestudering van enige kernliteratuur om een greep te krijgen op wat er al bekend is over deze
categorie promovendi.
2) Bespreking van de manier waarop we deze categorie promovendi kunnen vinden en hoe we het
beste met hen in contact kunnen komen.
3) Bespreken van de beste manier om in contact te komen met de begeleiders van de betrokken
promovendi. Ook hun informatie is van belang om een greep te krijgen op de oorzaken van de
vertraging.
4) Het ontwerpen van een leidraad voor het gesprek met de promovendi en de begeleiders.
5) De verslaglegging van het gesprek.
6) De analyse van de verslagen en het schrijven van een beknopt rapport over onze bevindingen.
Het precieze aantal bijeenkomsten wordt door de deelnemers aan de workshop vastgesteld. Het zal
waarschijnlijk gaan om een bijeenkomst of vier.
Voor wie bedoeld
De workshop is op het lijf geschreven van de coördinatoren van graduate schools.
Kosten
De kosten bedragen € 400 per deelnemer. De inkomsten worden door het promotiecentrum gebruikt
voor de organisatie van nieuwe activiteiten en bijeenkomsten.
Praktische informatie
- Plaats: de bijeenkomsten vinden plaats in Leiden, bij het CWTS.
- Begeleiders: Hans Sonneveld en Inge van der Weijden.
- Opgeven en meer informatie bij Hans Sonneveld: sonneveld.j.f.m@gmail.com

